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MENSAGEM Nº 57/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Encartado a presente Mensagem, encaminhamos o incluso Projeto de 

Lei, visando autorização legislativa para abertura de Crédito Especial no Orçamento 

Geral do Município no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com recursos 

de Excesso de Arrecadação de fonte vinculada, junto a Secretaria de Assistência 

Social, referente a transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, 

no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, que visa o incremento temporário 

ao cofinanciamento federal regular e automático, para fins de custeio das ofertas 

sócioassistenciais de Proteção Especial, mediante recursos classificados como 

investimentos para a entidade privada sem fins lucrativos: Associação dos amigos de 

Prevenção do Câncer - Grupo Gama, Casa de Apoio, conforme Emenda Parlamentar 

nº 3702001 O, o recurso será destinado para a aquisição de um veículo que será 

utilizado no transporte, para desenvolver os serviços da referida entidade. 

Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, 

antecipamos agradecimentos. 

Gabinete do Prefeito, 16 de m 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 •Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
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PROJETO DE LEI lV~ Si/ 10 lg 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 
exerclcio de 2018, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais). 

Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 5.033/2017 e 
alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue: 

Pro rama Es ecificação Valor R$ 
0022 Assistência Social 120.000,00 

Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações 
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue: 

Ação Es ecificação Valor R$ 
2.354 FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA 120.000,00 

Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir nova Fonte de Recurso, criar Nova Ação e a 
abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Excesso de Arrecadação de 
Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) na classificação 
funcional programática abaixo: 

Código Especificação Valor R$ 
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0022 Assistência Social 
2.354 FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA 
4.4.90.52 - 923 Equipamentos e Material Permanente 120.000,00 

1 Total 120.000,00 

Art. 4° Para Cobertura do presente Crédito Especial será utilizado os recursos de 
Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificada: 

Fonte 
923 - FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA 

Total 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 _.Pato Branco • Paraná 

Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 

Valor R$ 
120.000,00 

120.000,00 
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ASSESSORIA CONTÁBIL 

Recebi nesta data, na condição de ASSESSORA CONTÁBIL, 

abaixo assinada, conforme estabelece o § 3° do artigo 133-A do Regimento 

Interno do Poder Legislativo Municipal, o Projeto de Lei n°9 J \ ~QÇ. 
' 

Pato Branco, &\ koPS/ào~ · 

, eia egina Zanoelo 
I 

Assessora Contábil 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail : legislativo@camarapatobranco.com.br 
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ASSESSORIA CONTABIL 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 91/2018 

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 91 /2018, obter autorização 
Legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais). 

O Projeto em análise acresce ao orçamento do Município de Pato Branco dotação 
orçamentária não existente para o exercício de 2018, dentro da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Tais valores se referem a transferência voluntária de recursos, do Sistema 
Único de Assistência Social, que visa o incremento temporário ao cofinanciamento federal 
regular e automático, para fins de custeio das ofertas sócio assistenciais de Proteção Especial, 
mediante recursos classificados como Investimentos, para a entidade privada sem fins lucrativos 
como a Associação dos amigos de Prevenção do Câncer - Grupo Gama, Casa de Apoio, 
conforme Emenda Parlamentar nº 3702001 O. Sendo assim o recurso será destinado a aquisição 
de um veículo que será utilizado no transporte, para desenvolver dos serviços da entidade acima 
cita. 

A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do Plano de Contas da 
Despesa para o Orçamento de 2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme 
segue: 

..1.. 09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
'*'- 09.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL 
..1.. 08.244.0022.2.354 FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA 
.,_ 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
~ Fonte - 923 

A Lei nº. 4320/64 nos artigos 40, 41, inciso li ,42 e 43 tratam dos créditos adicionais 
especiais que assim expressam: 

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
li - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica; " 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por decreto executivo". 

Art. 43 A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de 
exposição justificativa. 

§ 1°. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não 
comprometidos: 

li - os provenientes de excesso de arrecadação. 
§ 3°. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o 

saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação 
prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501 -262 Pato Branco 
e-mail : marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 
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§ 4°. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de 
arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no 
exercício. 

Como o crédito se relaciona com o orçamento anual as condições básicas para sua 
abertura é: 

•:• a prévia autorização legislativa e 
•:• a indicação de recursos. 

Conforme indicado à cobertura se dará pela utilização de Excesso de Arrecadação da 
Fonte de Recurso Vinculado não prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2018, com base 
no que disciplina os parágrafos 1 º, inciso li e 3° e 4° do art.43 da Lei 4320/64, conforme Fonte: 

i. 923 - FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA 

Os artigos 1° e 2° encontram-se dentro do que preceitua a matéria para a alteração 
orçamentária sugerida, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual - PPA 
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2018 com a Lei Orçamentária em vigor, 
observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si. 

O Projeto encontra-se apto a seguir seu tramite normal, em conformidade com as normas 
que regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente bem como com o que 
preceitua a Lei. 

É o parecer S.M.J. 

Pato Branco, 24 de maio de 201 8. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com .br 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de """ª _oi ...... · ~uo.....:(~,,_.9'""' • ..._\ +->/ZD~l~~..._,_, ______ _ 

Pato Branco, _...,Q ...... 1l.....,.Í<D=-5'""4( ..... Z0=-I""""'~--·----------

José Gilso 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Gabinete do Vereador Gilson Feitosa 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 91/2018 

Autor: Executivo Municipal 

Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 

Súmula: Aútoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, 

no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

RELATÓRIO 

O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal, visa abrir Crédito 

Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

ANÁLISE 

O Projeto em análise visa abrir Crédito Especial, por excesso de arrecadação 

de fonte vinculada, junto a Secretaria de Assistência Social, sendo recursos referentes 

a transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo. Visando o 

incremento temporário ao cofinanciamento federal para custeio das ofertas sócio 

assistenciais de proteção especial da Associação dos amigos de prevenção do Câncer 

- Grupo Gama. 

Além disso, segundo o Parecer Contábil, a matéria se encontra em 

conformidade com a Lei 4.320/64, assim como, com a Constituição Federal e, 

portanto, apto a seguir seu trâmite normal. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a 

seguir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua 

aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 04 de junho de 2018. 

José Gil 9,, Qto ~a Silva Pre~:tor Marco Anto 

Rua Aran oia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85501 -262 Pato Branco Paraná 
e-mail : legislativo@camarapatobranco.com.br - s ite: www.camarapatobranco.com.br 


